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 סיון, תשע"ה חנצרת עילית, כ" 
 6510ביוני  10

 
 לכבוד 

 והצוותים החינוכיים בגנים גני הילדיםמנהלות 
 מחוז הצפון

 
 שלום רב,

 
 "האיגרת מנהלת המחוז לסיום שנת הלימודים תשעהנדון: 

 
ידיעת  –ביותר, משום שהוא תובע את ידיעת האדם העמוקה ביותר "החינוך הוא המקצוע הקשה 

 נשמת האדם." –אשר נוצר  והוא גם המקצוע הנאצל ביותר, שכן הוא מטפל ביפה ביותר  הנפש
 )גואר דיני(

 
 

לכן מקרב לב על שנה עתירת עשייה חינוכית  אבקש להודותהלימודים תשע"ה, -עם סיום שנת

ז, ולחזק את ידיכן בעשייה הברוכה, בקידום מדיניות משרד החינוך, משמעותית בגני הילדים במחו

 .בהטמעת יעדי מחוז הצפון וביישום הלמידה המשמעותית

ולאחל לו הצלחה רבה בתפקידו  שר החינוך הנכנס, מר נפתלי בנטאבקש לברך בהזדמנות זו את 

משרד החינוך, על של השר להמשיך בתכנית האסטרטגית שהתווה  תוהחשוב. אני שמחה על החלט

בד בבד יוביל השר את  מנת להשרות אווירת יציבות והמשך שגרת עשייה במוסדות החינוך.

 מדיניותו וכולנו נירתם לביצוע מדיניות זו.

, אשר היוותה הזדמנות הלמידה המשמעותיתבשנת הלימודים הנוכחית המשכנו להטמיע ולקדם את 

הערכה, ובמטרה לקדם תהליך חינוכי המכוון -למידה-להסתכלות מחודשת על תהליכי ההוראה

במקביל, הוטמע מערך הפיתוח המקצועי  לתחושת צמיחה, ערך ומסוגלות עצמית בקרב הילדים.

להטמעת תוכניות לימודים ואסטרטגיות ההוראה והלמידה, וליווי הגנים בתהליכי הדרכה, משוב 

 ובקרה.

השנה נפתחו שני קורסים  .שנות ויזמותקידום מצויינות חדלמחוז צפון ממשיך להוביל תפיסה 

לגננות אשר בסיומם יתווספו גני ניסוי חדשים שיצטרפו לתשעה עשר גני הניסויי הקיימים במחוז 

ופועלים ברוח חדשנית ומובילים לנתיבי חשיבה שונים, ליוזמות חדשות, לפדגוגיה אחרת ולהשבחת 

 איכויות ההוראה.
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הגנים שילבו את תחום  .כגנים מקדמי בריאותהכרה  חוזגנים במ 00קיבלו  ,לראשונה ,השנה

 הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית. 

 

 פרסי החינוךגם השנה הנפנו את דגל המצוינות בחינוך ובהוראה במחוז צפון. השנה הוענקו 

 גנים מצטייני המחוז: 3-מחוזיים ל

 ן" בניר דוד, בהנהלת גב' רוקסנה פלדמן פרס חינוך מחוזי הוענק  לגן הניסויי "ניצ

 ובפיקוחה של גב' יעל קורן, הגן  זכה גם בפרס החינוך הארצי למוסדות חינוך.

  פרס חינוך מחוזי הוענק לגן "פראשאת אנעים" בהנהלת גב' ח'ירייה סואעד ובפיקוחה של

 גב' נג'וא סרוג'י.

 גב' ליאורה רוזנצוויג ובפיקוחה  פרס חינוך מחוזי הוענק לגן הניסויי בקיבוץ לביא בהנהלת

 של גב' צביה שולרופר.

  "הפרס לאנשי חינוך מצטיינים מקרב הגננות הוענק לגב' נבין דחלה מנהלת גן "אלנור

 בכפר ריינה בפיקוחה של הגב' סנא בקרי.

 

עם יישום  6516ממשיכה למעשה את התהליך שהחל בשנת  "רפורמת הסייעת השנייה"התכנית 

)אשר אימצה את המלצות ועדת טרכטנברג( על מתן חינוך ציבורי חינם לגילאי החלטת הממשלה 

אלף ילדים(  355-מילדי שנתונים אלו )כ 05%-, בשלוש השנים האחרונות נקלטו כזו. במסגרת 3-0

בגנים ציבוריים. הדבר היווה בשורה גדולה וחשובה למערכת החינוך, כאשר בצד התמורה הפדגוגית 

 שמעותית על הנטל הכלכלי להורים וחיסכון של אלפי שקלים בשנה.  מדובר היה בהקלה מ

 

מיליון שקלים, דבר שיאפשר חינוך  055 -התכנית החדשה כוללת הגדלה של התקציב בגנים בסך כ

איכותי יותר ואישי יותר לילדי הגן. התקציב יינתן באופן דיפרנציאלי וזאת במטרה לצמצם פערים 

 חברתיים. 

ילדים ומעלה.  35קתה של סייעת שנייה בגני הילדים בהם לומדים פשר העסהגדלת התקציב תא

הדבר נועד בעיקר להגביר את הזמינות של הצוות לילדים ולהעניק יחס חם ואישי לכל ילד וילד 

בגן. תגבור הצוות החינוכי בגן יאפשר מתן ביטוי הולם יותר לשונות בין הילדים ומענה לצרכים 

 פיזיים ורגשיים בזמן אמת.
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הגדלת התקציב תבוא לידי ביטוי גם בהעמקה של תכניות לימוד בתחומי השפה, חשיבה חשבונית, 

מוסיקה ואומנות, ערכים סביבתיים ועוד. הלמידה תדגיש היבטים של פיתוח הסקרנות, היצירתיות 

 . 61 -ותהליכי חשיבה, כל זאת בהתאמה לגיל הילדים ולמיומנויות המאה ה

 

תמונה "גננת מובילה" שתלווה את הצוותים החינוכיים בגן ותייעץ להם  בנוסף, בכל אשכול גנים

מבחינה אישית ומקצועית. "הגננת המובילה" תסייע לצוותים החינוכיים גם בחיזוק הקשר עם 

 ההורים והקהילה. 

התכנית מדגישה גם את חשיבות העשרת הסביבה החינוכית בגן והתאמתה למשחק, פעילות ומנוחה 

סביבה החינוכית תכלול בין היתר, משחקי הרכבה והעשרה, פינה מוטורית, וכן גם בעת הצורך. ה

 0555פינה רכה למנוחה )מזרונים ומושבים רכים(. לצורך כך, יוקצה תקציב ייעודי בסך של עד 

 שקלים לכל גן )בהתאם לאשכולות למ"ס(. 

 

ויחד עמם צוותי  יץלחופשת הקיוצאים ילדים ורבבות  שנת הלימודים תשע"ה מגיעה לסיומה,

אבקש להקפיד על מספר פעולות בהן יש לנקוט על מנת להבטיח שחופשת הקיץ תהיה ההוראה. 

לצד ההנאות והבילויים, עלולה חופשת הקיץ לחשוף את הילדים  אכן תקופה למנוחה, פנאי והנאה.

יש זמן לפיכך, אבקש להקד. לסכנות הן בסביבתם הפיסית והן בסביבה הווירטואלית באינטרנט

מוגדר להבהרת מסרים וכללי זהירות שיסייעו לילדים להתנהל בקיץ בצורה מוגנת ובטוחה בבחינת 

כן, כפי שהמלצנו חשוב ליצור קשר משמעותי עם התלמידים בזמן -ונשמרתם לנפשותיכם. כמו

 החופשה בכל דרך שתבחרו לעשות זאת.

 

חינוכי ומצעידות את המערכת קדימה, אתן, מנהלות גני הילדים, מתמודדות יום יום עם האתגר ה

 תוך שאיפה לשיפור מתמיד הן בהישגים הלימודיים והן בהיבטים הערכיים חברתיים.

 עם סיומה של שנת הלימודים שלוחות לכן ברכות והוקרה, על עשייה חינוכית ברוכה.

 

היום ה עבודה, על ולצוותי החינוך שלצדכן אני מבקשת להודות מקרב לב לכן, מנהלות גני הילדים

יומית למען ילדי הגנים והמעשה החינוכי המיטבי בגנים. אני רואה בתפקידכן תפקיד חשוב מאין 

 כמוהו באחת מהצמתים החשובים ביותר בחייו של האדם, גיל הילדות. 

אני מחזקת את ידיכן בהובלת ובהטמעת חינוך לערכים, ובהובלת התהליכים הפדגוגיים 

 טמעת תוכניות לימודים במסגרת הגיל הרך.המשמעותיים ובפעילותכן לה
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אבקש להודות מקרב לב גם לכל העמלים בדבקות ובמסירות לקידום מערכת החינוך במחוז הצפון: 

הנהלת המחוז, מפקחים, עובדי מינהל, ראשי רשויות מקומיות, מנהלי אגפי חינוך, מנהלים, סייעות, 

 פקידים.מנהלי השפ"ח וכל יתר בעלי הת, יועצים, מדריכים

 

 

 

 יחד נמשיך להוביל את מחוז הצפון לאיכות ולמצוינות.

 

 בברכת חופשה נעימה ובהערכה רבה,

 

 ד"ר אורנה שמחון

 מנהלת      המחוז

 

 

 : יםהעתק

 מר נפתלי בנט, שר החינוך

 גב' מיכל כהן, מנכ"לית המשרד

 יפית, מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי-גב' סימה חדד מה

 ראשי רשויות

 י מחלקות חינוךמנהל

 הנהלת המחוז

 מליאת הפיקוח 

  

 


